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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialybor.com.pl

Biały Bór: Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze
Numer ogłoszenia: 179021 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna w Białym Borze , Ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-425 Biały Bór, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 3739423, faks 94 3739423.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w
Białym Borze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację istniejących pomieszczeń
piwnicznych i kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze, ul. Nadrzeczna 2a, na potrzeby biblioteki
miejskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opis robót 1. ROBOTY ROZBIORKOWE 1.1. Roboty rozbiórkowe
- pom. 12, 13, 15 1.2. Roboty rozbiórkowe pozostałe 2. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 3. POSADZKI 4.
ROBOTY MURARSKIE, Montażowe I MALARSKIE 5. STUDZIENKI OKIENNE I OKNA POM. NR 11 6. WYWOZ
GRUZU (DO DZIAŁU 1,2,5) 7. ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD.-KAN. i CO 7.1. Instalacja
wodociągowa 7.2. Instalacje kanalizacyjne 7.3. Instalacje C.O. 8. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ 8.1.
Roboty demontażowe 8.2. Roboty montażowe 8.3. Izolacje termiczne 8.4. Wentylacja kotłowni 8.5. Instalacje
elektryczne 9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 9.1. Instalacja wnętrzowa elektryczna 9.2. Instalacja komputerowa i
telefoniczna 9.3. Demontaż istniejącej instalacji 10. Wentylacja mechaniczna.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.30-8, 45.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., - wykaz robót budowlanych oraz wykaże się wykonaniem
przynajmniej dwóch robót o podobnym charakterze, tj. remoncie lub budowie obiektu kubaturowego z
wykonaniem lub wymianą instalacji sanitarnej wod-kan i co oraz instalacji elektrycznej wnętrzowej, na
łączną kwotę min 200.000 zł
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, - wykaz osób oraz wykaże posiadanie lub zapewnienie o
możliwości dysponowania osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności: - samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie
budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - samodzielnej funkcji technicznej obejmującej
kierowanie budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - samodzielnej funkcji technicznej
obejmującej kierowanie budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
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w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, - opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie
należnych składek na dzień składania ofert, lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 100.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zlecenia usług podwykonawcom, 2 Zobowiązanie innych podmiotów, 3
Kosztorys ofertowy, 4 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: 1)
zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) zmiany numerów kont bankowych stron
zamówienia, 3) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 4) w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla
prawidłowej realizacji zamówienia: - zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży
w interesie Zamawiającego, - zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących
przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, - zmiana rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę
obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia, - zmiana kierownika budowy, kierowników
robót, - zmiana zakresu w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w celu prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, - zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności
wykonania robót dodatkowych w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5) uzasadniona zmiana
terminu wykonania zamówienia w przypadku: - gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w
interesie Zamawiającego. - wydłużenia o dni potrzebne na wykonanie robót dodatkowych, - wydłużenia o dni
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potrzebne na wykonanie i akceptację przez projektanta niezbędnych zmian w projekcie podstawowym
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.bialybor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białym Borze,
78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, pok. nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2014
godzina 10:30, miejsce: Biblioteka Publiczna w Białym Borze, ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-425 Biały Bór.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach Programu
Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka +, Infrastruktura bibliotek oraz Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego i Gminę Biały Bór.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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